
Az MPE Szakmai Bizottság ajánlása PB-tartály telepítés tervezéséhez 

 

A Magyar PB-Gázipari Egyesület (MPE) Szakmai Bizottságához a tagvállalatokkal kapcsolatban lévő 

tervezők részéről több jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy problémát jelent az, hogy az „a 

fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a 

Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról” szóló 20/2018. (IX. 27.) ITM 

rendelet 9.2.1. pontja szerinti tervezőkre vonatkozó követelményeknél nincs megjelölve - az eddig 

megfelelő - „G”, az épületek gázellátó rendszereinek és az épületek energiagazdálkodását végző 

tervezői jogosultság. 

Az MPE Szakmai Bizottsága szakmailag megalapozottnak tartja, hogy - az eddigi több tízéves jó 

műszaki gyakorlatnak megfelelően - a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett Tervezői, Szakértői 

Névjegyzékben, az „Építmények gépészeti tervezési szakterület” „G” jelű jogosultságával is lehessen 

továbbra is tervezni a fogyasztóknál elhelyezett PB-gáz töltetű tartályos gázellátó rendszert. 

Javasoljuk az MPE tagvállalatok részére, hogy a 13m
3
 alatti tartályok és tartályos gázellátó rendszerek 

tervezésénél, illetve a gázforgalmazói tervfelülvizsgálatnál, a 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 9.2.1 

pontja szerinti „GO” jogosultság mellett fogadják el a „G” tervezési jogosultságot is, amennyiben a 

tervező tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, és szerepel a Kamara által vezetett Tervezői, Szakértői 

Névjegyzékben, és rendelkezik a jogosultsággal.  

Indoklás: a tartályos gázellátó rendszerek tervezési feladatainak vonatkozásában átfedés van az „az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki 

tervezés / 19. Gáz – és olajipari építmények / GO résszakterület és a 28. G résszakterület 

között. A GO résszakterületnél megjelölt „cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei” 

tervezési feladatai – a tartályos gázellátó rendszerek vonatkozásában – megegyeznek G 

résszakterület „épületek gázellátó”, vagy az „épület energiagazdálkodás tervezése” 

feladatokkal. Ezért a tartályos gázellátó rendszerek tervezési feladatainak ellátásánál, mind a 

G és mind a GO tervezési jogosultság megfelelő szakmai kompetenciát jelent. 

Az MPE Szakmai Bizottsága kéri a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó MBFSZ-t, hogy támogassa 

és kezdeményezze a jogalkotó ITM felé a 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 9.2.1. pontjának következő 

módosítását: 

„9.2.1. A tartálytelepítés tervezője az lehet, aki tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, és szerepel a 

Kamara által vezetett Tervezői, Szakértői Névjegyzékben, és rendelkezik GO, vagy G jelű 

jogosultsággal.” 
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